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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sebagai bandara terbesar di Indonesia, Bandara Soekarno Hatta saat ini bukan hanya 

menjadi bandara tersibuk di Indonesia, namun termasuk menjadi bandara tersibuk di wilayah asia 

Pasifik. Pada tahun 2010, CGK (Bandara Soekarno Hatta) yang pergerakan penumpangnya sebesar 

44.355.998 menempati peringkat ke 16 bandara tersibuk di dunia. Kemudian berdasarkan data 

yang dirilis oleh Airports Council International pada tahun 2012, CGK menduduki peringkat ke-12 

dengan jumlah pergerakan mencapai 51.500.000, melampaui bandara Svarnabhumi di Thailand 

dan Changi di Singapura. Pertumbuhan jumlah penumpang sebesar 19,2 % ini tentu saja dibarengi 

dengan peningkatan lalu lintas pesawat udara yang beroperasi di CGK. (Lihat Lampiran 1.1) 

Namun, Jumlah penumpang yang tinggi ini tidak diimbangi dengan pemenuhan 

kebutuhan fasilitas. Bandara Soekarno – Hatta sudah sangat dikenal dengan permasalahan 

overcapacity-nya. Permasalahan overcapacity dapat berdampak pada turunnya level of service 

hingga meningkatnya resiko keamanan. Sebagai gerbang utama dari Indonesia, Permasalahan 

overcapacity pada Bandara Soekarno Hatta dapat menurunkan citra Negara, terlebih dimata 

wisatawan internasional. Hal yang dilakukan dalam rangka menekan turunnya level of service ini, 

mulai pada tahun 2014 beberapa penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta di pindahkan ke 

bandara Halim perdana kusuma yang sebenarnya tidak difungsikan untuk penerbangan komersial. 

Jumlah penumpang pertahun bandara Soekarno Hatta akhirnya dapat ditekan pada tahun 2014 

dan 2015. Hal lain yang dilakukan PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola Bandara 

Soekarno Hatta adalah melakukan pembangunan bertahap dari berbagai fasilitas Bandara 

Soekarno-Hatta, termasuk salah satunya adalah Terminal 3 Ultimate yang berkapasitas 25 juta 

penumpang pertahun. 

Jika Terminal 3 Ultimate secara keseluruhan sudah dapat beroperasi, kapasitas total 

Bandara Soekarno – Hatta adalah 62 juta penumpang pertahun. Sedangkan, Angka tertinggi dari 

jumlah penumpang pertahun Bandara Soekarno Hatta berdasarkan data dari Airports Council 

International adalah pada tahun 2013 yakni 60.137.347 penumpang. Sehingga, Selisih dari 

kapasitas dan jumlah penumpang hanyalah 1,8 juta penumpang per tahun. Dengan pergerakan 

pertumbuhan jumlah penumpang yang terjadi, potensi angka ini akan terlampaui dalam waktu 

dekat cukup besar. Bedasarkan Forecast Passenger and Aircraft Movement Soekarno-Hatta 

International Airport yang dilakukan Corporate Strategic Planning & Performance Management 

dari PT. Angkasa Pura II pada Oktober 2015, jumlah penumpang pertahun dari Bandara Soekarno-

Hatta pada 2017 akan mencapai 64.379.406 penumpang. Berlandaskan prediksi tersebut, maka 

Bandara Soekarno Hatta, termasuk Terminal 3 Ultimate sekalipun, akan mengalami overcapacity 

(Lihat lampiran 1.2) 

Permasalahan overcapacity yang belum selesai sekalipun dengan dibangunnya Terminal 

3 Ultimate mendorong direncanakannya Terminal 4. Wancana akan dibangunnya Terminal 4 

diungkapkan oleh Komisaris Utama PT Angkasa Pura II, Rhenald Kasali, “Terminal 4 ini harus 

segera dibangun. Jangan sampai lonjakan penumpang lebih cepat lagi,” seperti dikutip melalui 

media Kompas.com pada 3 Agustus 2016. 



2 
 

Hal lain yang mendorong perencanaan Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta adalah waktu 

Pembangunan bangunan terminal yang cukup panjang. Waktu Pembangunan perlu diperhatikan 

agar permasalahan overcapacity di Bandara Soekarno-Hatta tidak semakin membengkak. Bandara 

Soekarno-Hatta, seperti halnya bangunan lain yang pembangunannya didukung oleh dana APBN, 

acap kali tertunda pembangunannya karena masalah biaya. Pembangunan Terminal 3 Ultimate 

yang dimulai pada 2 Januari 2013 direncanakan akan berlangsung selama 2 tahun dan 4 bulan 

atau selesai pada Juni 2015, akan tetapi hingga April 2017 Pembangunan Terminal 3 Ultimate 

Bandara Soekarno-Hatta belum juga selesai. Terminal 3 mulanya dibangun tahun 2007 pada tahap 

pertama. Oleh karena itu jika dihitung maka waktu pembangunan terminal ini sudah berlangsung 

selama 10 tahun.  

Oleh Karena Itu, saat ini PT. Angkasa Pura II (Persero) sudah mulai merencanakan 

Pembangunan Terminal 4. Terminal 4 ini direncanakan berada di posisi selatan dari Terminal 3 

Ultimate dan posisi timur dari Terminal 1, atau berada pada tapak Soewarna. Pilihan lain dari 

tapak terminal 4 adalah berada di Expansion Area sebelah utara dari tapak Runway 3. Sayangnya, 

expansion area ini masih dalam proses pembebasan lahan.(Lihat Lampiran 1.3) 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1. Tujuan  

Untuk mendapatkan landasan perencanaan dan perancangan Terminal 4 Bandara 

Soekarno - Hatta sebagai solusi pemenuhan kebutuhan akan fasilitas terminal di Bandara 

Soekarno - Hatta.  

1.2.2. Sasaran  

Terwujudnya langkah dalam pembuatan Kawasan Terminal 4 Bandara Soekarno - Hatta 

berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep-

konsep perancangan, program ruang dan lainnya. 

1.3 MANFAAT 

1.3.1. Subjektif  

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Prodi S1 Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk 

melanjutkan tahap penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) dalam proses pembuatan Tugas Akhir.  

1.3.2. Objektif  

Sebagai salah satu sumber ilmu dan pengetahuan arsitektur mengenai bangunan 

fasilitas transportasi yang berupa Terminal Bandara. Selain itu diharapkan sebagai 

tambahan pengetahuan, bagi mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir maupun 

mahasiswa arsitektur lainnya yang membutuhkan. 

1.4 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 

 

Ruang lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang terkait dengan 

perencanaan dan perancangan kawasan Terminal 4 Bandara Soekarno - Hatta ditinjau dari ilmu 
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arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan 

mendukung judul ini. 

Konteks tapak dan lokasi tapak berada di dalam kawasan Bandara Soekarno -Hatta harus 

menjadi pertimbangan dalam mendesain. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, 

yaitu Sirkulasi, aksesbilitas, orientasi bangunan, dan beberapa potensi lain yang dimiliki oleh tapak 

Terminal 4 Bandara Soekarno - Hatta. 

 

1.5 METODE PEMBAHASAN 

Berikut ini beberapa metode yang digunakan menyusun penulisan ini, yaitu :  

1.5.1 Metode Deskriptif,  

yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

studi pustaka/studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi 

lapangan serta browsing internet.  

 

1.5.2 Metode Dokumentatif,  

yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang diambil 

langsung oleh penyusun ataupun diambil dari sumber-sumber terpercaya lainnya.  

 

1.5.3 Metode Komparatif,  

yaitu dengan melakukan studi banding terhadap bangunan stasiun yang sudah ada.  

 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun sinopsis adalah sebagai 

berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dan kajian umum mengenai bangunan stasiun, kegiatan dan 

aktivitas pada stasiun, fasilitas stasiun. Membahas mengenai literatur tentang 

tinjauan umum stasiun, jenis kegiatan dan pola aktivitas pengunjung.  

BAB III  DATA  

Berisi tinjauan umum mengenai lokasi berupa keadaan geografis, topografi dan 

keadaan eksisting mengenai lokasi tapak yang digunakan sebagai Stasiun Tambun 

Bekasi.  

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi uraian mengenai pendekatan dan analisa dalam menentukan program 

perencanaan dan perancangan berdasarkan aspek kontekstual, fungsional, 

arsitektural, teknis dan kerja.  
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BAB V  LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STASIUN BATU CEPER 

TANGERANG 

Merupakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur tentang 

Stasiun Tambun Bekasi. 
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1.7 ALUR PIKIR 

 

 

 

LATAR BELAKANG 
AKTUALITA 

 Bandara Soekarno-Hatta telah menjadi bandara tersibuk di Asia Pasifik 
dengan angka pertumbuhan penumpang yang tinggi dari tahun ke tahun 

 Pertumbuhan jumlah penumpang ini tidak diimbangi dengan pemenuhan 
kebutuhan fasilitas di bandara Soekarno-Hatta hingga terjadi Overcapacity 

 Sekalipun dengan Pembangunan Terminal 3 Ultimate, Bandara Soekarno-
Hatta dinilai akan mengalami kembali kondisi overcapacity dikarenakan angka 
pertumbuhan penumpang yang tinggi 

 Jangka waktu pembangunan terminal yang panjang juga dapat membuat 
permasalahan overcapacity di bandara soekarno hatta nantinya akan semakin 
membengkak jika tidak segera  direalisasikan 

URGENSI 

 Dibutuhkan penambahan sebuah fasitas berupa bangunan terminal baru di 
bandara Soekarno Hatta yang terintegrasi dengan bangunan terminal  lainnya 
untuk menunjang angka pergerakan penumpang yang tinggi 

ORIGINALITAS 

 Merencanakan dan merancang bangunan terminal penumpang yang 
terintegrasi dengan bangungan terminal lainnya sebagai langkah untuk 
mengakomodasi angka pertumbuhan penumpang. 

RUMUSAN MASALAH 
Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan terminal penumpang yang 
memenuhi syarat baik dari segi perancangan tapak, pemenuhan kebutuhan ruang 
maupun dari segi teknis dan arsitektural, serta dapat memberikan ruang untuk 
pengembangan moda transportasi lainnya 

DATA 

 Tinjauan Lokasi dan Site Bandara 

 Data Pergerakan jumlah 
penumpang di Bandara Soekarno-
Hatta 

 Data Rencana Pengembangan 
Bandara Soekarno Hatta  
 
 

STUDI LITERATUR 

 Tinjauan mengenai Definisi, tipe, 
Pertimbangan desain, serta standar 
Bandara 

 Tinjauan mengenai peraturan 
kebandarudaraan 

 Tinjauan penekanan desain Easy 
Wayfinding, termasuk Signage dan 
Intuitive Wayfiding  

PENDEKATAN DAN LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Persyaratan Perancangan site dan perancangan pelaku dan kegiatan, standar besaran 
ruang, hubungan kelompok, serta sirkulasi 

PROGRAM PERENCANAAN DAN KONSEP DASAR PERANCANGAN 
Persyaratan Perencanaan dan Perancangan, Konsep dasar perencanaan dan 
perancangan, site dan Program Ruang  
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